Per 2020 moeten 4.000 pelsdierhouderijen in Europa WelFur gecer;ﬁceerd zijn
Er is een mijlpaal bereikt in de Europese bontgeschiedenis. Op 26 augustus nam het bestuur
van Fur Europe, waarin vertegenwoordigers van zowel de pelsdierhouderij als de handel
zi?ng hebben, eensgezind het belangrijke en vergaande besluit om de implementa@e van
WelFur te bekrach@gen. In januari 2017 wordt gestart met het implementeren van dit
systeem voor het beoordelen van dierenwelzijn en de ambi@euze doelstelling is alle 4.000
nertsen- en vossenhouderijen in Europa binnen een periode van drie jaar te cer@ﬁceren.
Vanaf december 2018 zullen pelzen met een WelFur-cer@ﬁcaat bij Europese
bontveilinghuizen worden aangeboden.
Voor een volledige WelFur-cer@ﬁcering zijn drie beoordelingen nodig. Fur Europe ﬁnanciert
het merendeel van de WelFur-cer@ﬁceringskosten (ondersteund door speciﬁeke gelden die
bijeen zijn gebracht via de veilinghuizen), terwijl het aandeel van de pelsdierhouders in de
kosten neerkomt op 200 euro per beoordeling voor pelsdierhouders die pelzen aan
veilinghuizen leveren.
Er wordt een erkende keuringsinstan@e als onaOankelijke externe beoordelingsinstelling
aangesteld. Het implementa@eplan wordt momenteel opgesteld en Fur Europe verheugt zich
erop met de landelijke verenigingen van pelsdierhouders te gaan samenwerken aan het
plannen en implementeren van WelFur. Meer gedetailleerde informa@e over deze
vervolgstappen volgt nog.
Een vereiste voor het verkrijgen van WelFur-cer@ﬁcering is dat nertsen- en vossenhouderijen
de aanbeveling van de Raad van Europa met betrekking tot pelsdieren opvolgen, waaronder
het naleven van de aanbevolen kooiformaten (zie de bijgesloten aanvullende informa@e).
“4.000 pelsdierhouders binnen slechts drie jaar cer@ﬁceren is een adembenemend project,
maar het weerspiegelt onze ambi@es binnen de Europese bonUamilie. Geen andere
dierensector ter wereld neemt de normen voor dierenwelzijn zo erns@g als wij met WelFur
doen. De beslissing van het bestuur van Fur Europe is een historische mijlpaal die zowel goed
is voor de pelsdierhouders en winkeliers, als voor de consument. Dit is iets bijzonders en
reden genoeg voor ons om trots en op@mis@sch te zijn”, aldus Kenneth Ingman, de voorziZer
van Fur Europe.
Over WelFur
Het WelFur-programma is een wetenschappelijk onderbouwd programma voor het
beoordelen van dierenwelzijn. De European Fur Breeders’ Associa@on nam al in 2009 het
ini@a@ef voor dit programma. WelFur is gebaseerd op de methodiek van het Welfare Qualityproject van de Europese Commissie en onderscheidt zich van bestaande systemen voor het
beoordelen van dierenwelzijn in Europa doordat de beoordeling is gebaseerd op een aantal
wetenschappelijk gevalideerde me@ngen in plaats van op naleving van de wetgeving. Niet
alleen benadert WelFur dierenwelzijn vanuit verschillende relevante hoeken, maar door de
cer@ﬁcering op het niveau van de individuele pelsdierenhouderij zorgt het programma ook
voor transparan@e voor consumenten. Bovendien is het een doeltreﬀend
managemen@nstrument dat het mogelijk maakt dierenwelzijnsnormen te analyseren en te
verbeteren.

Over de bedrijfsbeoordelingen
Tijdens de WelFur-beoordeling wordt het bedrijf driemaal geïnspecteerd. Zo worden de
belangrijkste drie produc@eperioden binnen een jaar afgedekt. De beoordeling wordt
uitgevoerd door een geschoolde assessor van een onaOankelijke, professionele, externe
keuringsinstan@e. Met behulp van me@ngen waarbij naar de dieren, het management en de
middelen wordt gekeken komen de assessoren tot een representa@eve beoordeling van het
welzijn van de dieren op elk bedrijf. Voor nertsen vinden er per bezoek 22 en voor vossen 25
me@ngen plaats. Een pelsdierhouderij die WelFur gecer@ﬁceerd is, moet eenmaal per jaar
een onderhoudsbeoordelingsbezoek ondergaan.

